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शापित राजिुत्र  पिलेश देसाई 

शापित राजितु्र  

हे पसु्तक विनामूल्य आहे 

पण फ़ुकट नाही 

हे िाचल्यािर खचच करा ३ वमवनट 

१ वमवनट : लेखकाांना फ़ोन करून हे पसु्तक कसे िाटले ते कळिा 

१ वमवनट : ई सावहत्य प्रवतष्ठानला मेल करून हे पसु्तक कसे िाटले ते कळिा. 

१ वमवनट : आपले वमत्र ि ओळखीच्या सिच  मराठी लोकाांना या पसु्तकाबद्दल अवण ई सावहत्यबद्दल साांगा. 

  

असे न केल्यास यापढेु आपल्याला पसु्तके वमळणे बांद होऊ शकते. 

दाम नाही मागत. मागत आहे दाद. 

साद आहे आमची. हिा प्रवतसाद. 

 

 
दाद म्हणजे स्ततुीच असािी असे नाही. प्राांजळ मत, सूचना, टीका, विरोधी मत याांचे स्िागत आहे.  प्रामावणक मत 

असािे. ज्यामळेु लेखकाला प्रगती करण्यासाठी वदशा ठरिण्यात मदत होते. मराठीत अवधक कसदार लेखन व्हािे 

आवण त्यातून िाचक अवधकावधक प्रगल्भ व्हािा, आवण अखेर सांपूणच समाज एका नव्या प्रबदु्ध उांचीिर जात रहािा.  
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हर्नारू्ल्य हर्िरणासाठी उपलब्ध.  

• आपले र्ाचून झाल्यार्र आपण ि ेफ़ॉरर्डव करू शकिा.   

• ि े ई पुस्िक र्ेबसाईटर्र ठेर्ण्यापुर्ी ककिं र्ा र्ाचनाव्यहिररक्त कोणिािी र्ापर 

करण्यापुर्ी ई -साहित्य प्रहिष्ठानची लेखी परर्ानगी घेणे आर्श्यक आि.े    
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िमस्कार ई सापहत्य प्रपतष्ठाि, 
 

मी आिल्या वेबसाईर्वरील, श्री. पिलेश देसाई यांचे डॉमीिंर् ह ेिुस्तक वाचले. 

खूिच छाि अस ेिुस्तक आह ेह.े रोमांचकारी, ऍक्शििे भरिूर असललेे ह ेिुस्तक गुप्तहरेांच्या गोष्टींमधल ेएक वेगळे िुस्तक म्हणूि 

शकतो. 

मी लेखकांिाही मेल करूि प्रपतसाद कळवलेला आह.े 

आिण िवीि लेखकांिा हा मंच उिलब्ध करूि ददल्यािे खूि लखेक पलपहण्यास प्रोत्सापहत होतील आपण वाचकांिाही खूि सापहत्य 

वाचावयास पमळेल. 

धन्यवाद, 
 

प्रथमेश सागवेकर, 

िुण े

 

 

Hii Sir. 
 

Greetings! 

Dominent Book is a awesome book of 

suspence and thrilling. I have read  it. and best 

of luck for your next turn. 
 

Thank you, 

Ashwini.Lomate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

'डॉपमिंर्' ही कांदबरी वाचली. आिंद सुद्धा िाला.आपण एखाद्या थ्रील्लर 

पचत्रिर्ािेक्षाही कील्लर पचत्रिर् शब्दातिु डोळ्यासमोर ठेवल्याबद्दल तुमचे 

खरंच अपभिंदि!  

आपण यथेील हहदंीतील शब्द रेखांर्ि अप्रतीम वार्तं 

तुमच्या िवीि लेखिास शुभेच्छा!  तुमच्या िढुील िुस्तकाच्या प्रपतक्षेत़़.......! 

आकाश िागिुरे 

 

 

िमस्कार पिलेश..! 

पमत्रा तुिी “डॉपमिंर्” कादंबरी वाचली. अपतशय सडेतोड 

अि उत्तम पलखाण आह ेतुिे. प्रत्येक प्रसंग वाचतािा 

डोळ्यािुढे त्याचं काल्िपिक पचत्र आिोआि तयार होत ं

आपण वाचण्याची मजा अजूि वाढते. सुरुवातीला इतर िाते्र 

डॉपमिंर् वार्ली िण सरते शेवर्ी मि ूसवाांवर भारी िडली 

आपण खर् या अथाटिे तीच डॉपमिंर् पिघाली. ई सापहत्यचे 

आभार अि तुझ्या िुढच्या िुस्तकासाठी खूि खूि शुभेच्छा. 

धन्यवाद. 

सपचि कंुभार 

'डॉपमिरं्' 

लेखक पिलशे दसेाई 
 

http://www.esahity.com/uploads

/5/0/1/2/501218/dominent_niles

h_desai.pdf 
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मिोगत 

सर्वप्रथर् ई सािीत्यच्या रटर्चे आहण 

र्ाचकािंचे र्नःपूर्वक आभार. ‘डॉहर्निंट’ला 

हर्ळालेला प्रहिसाद खरिंिर अनपेहिि िोिा. 

कथा बर् यापैकी र्ाचकािंना आर्डेल याची खात्री 

िोिी, िरीिी र्ाचकािंनी केलेलिं कौिुक सुखार्ि 

िोििं. ‘डॉहर्निंट’ साठी ई-र्ेल्स, र्ॅसेजेस, कॉल 

करणार् या त्या र्ाचकािंर्ध्ये गार्खेड्यापासून िे 

अगदी परदेशािील र्ाचकर्गव िोिा याचे कािीसे 

आश्चयव र्ाटले. र्ला र्ाटिे िे ई-सािीत्यचे यश 

आिे त्याबद्दल त्यािंचे र्नापासून धन्यर्ाद. 

‘शाहपि राजपूत्र’ खरिंिर डॉहर्निंटच्या आधी हलिली गेली िोिी. दहावीत 

असतािाच अधी कथा सुचलेली. जसजशी वर्षे सरू लागली, त्यासोबत आिोआिच कथा 

मिात िूणट होऊ लागली. सगळ्याच प्रेर्कथा पूणवत्र्ास जाि नािीि पण िे देखील 

हििकिं च खरिं  आिे की शेर्टपयंि र्ानर्ी र्न आशा सोडि नािी. एखादी गोष्ट िर्ीिर्ीशी 

र्ाटि असिानािी हिचा त्याग करार्ा लागिो. प्रयत्ािंिी परर्ेश्वर जरी म्िटलिं िरी हनयिी 

असा खेळ खेळिे की प्रयत् करण्याबाबििी सिंभ्रर् व्िार्ा. ‘शाहपि राजपूत्र’ या कथेिला 

नायक आपल्याला कदाहचि िुर्च्या आर्च्यािलाच एक र्ाटेल. कथेिला नायक 

आपल्याला आपल्या पहिल्या प्रेर्ाची आठर्ण नक्की देऊन जाईल.  मिाला अत्यंत जवळची 

असलेली ही कथा आशा आहे आिल्याला आर्डेल. 

------- हनलेश दसेाई 

जन्म तारीख : १९-०९-१९८८ 
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अिटण िपत्रका 

आपल्या जीर्नािील अर्ूल्य र्ेळ खचव करून  

र्ला प्रहिसाद देणार् या  

र्ाझ्या ब्लॉग आहण ई-सािीत्यच्या  

सर्व र्ाचकहर्त्रािंना अर्िटत. 
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अिुक्रम 

 

िीरव… 

 

शाळेतलं िपहल ंप्रेम 

 

‘प्रेम’ दक ‘मैत्री’? 

 

प्रेम फक्त एकदाच होतं का..? 

 

पस्थतप्रज्ञ 

 

शेवर्च्या वळणावर… 

 

शेवर्… 
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िीरव… 

 

 

 

        ‘बेबी ब्रींग ईर् ऑि……’ वरातीत पडजेवाल्यािं चालू केल ंआपण इतका वेळ 

वाजणार् या हहदंी गाण्यांिी त्रासलेला तो… कुठल्याश्या कोिर् यातूि सुसार् बाहरे येऊि 

िाचणार् या गु्रिमध्य ेसामील िाला. बफेाि होऊि िाचत तो िाहतही िव्हता की कोणाला त्याची 

लाथ लागतेय की कोणी त्याच्या आसिास िाचत आह.े 

 

आिल्याच धुंदीत उत्स्फूतट होऊि डक डान्स, बेल ेडान्स, िापगण डान्स, रस्त्यावर होऊ 

शकणार् या हरएक प्रकारच्या डान्सचा जलवा तो दाखवत होता. एकएक करूि इतरजण आिल ं

थाबंवूि यालाच िाहू लागले. आपण हा आिल्याच तालात सरुू होता. 

 

प्रसंग काय, आिण करतोय काय… दहेभाि पवसरलेल…े डोक्यात चढलेली दारू, 

कािावर िडणारा डीजेचा आवाज.. मदमस्त मेंदतू उठणारी तरंगे.. आपण त्याच धुंदीत तालावर 

थरथरणारं त्याच शरीर… सुन्न होत गेलले्या भाविा… तुर्लले ंह्रदय.. िुरलले ेमि.. सगळं जे 

आजियांत मिात कुठंतरी दाबूि ठेवललें तेच आता उफाळूि बाहरे येत होतं. 

 

िीरव… अिुभवलात तर या कथेचा िायक िाहीतर एक िात्रच.. िंचवीशीतला.. 

ददसायला गोरािाि, हलकेसे कुरळे केस.. हाईर् बॉडी साधारणं.. उगाचची फॅशि ि करता चार 
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लोकांत जेंर्लमॅि ददसेल अशी कडक इस्त्री अि् बाहरे जातािा िेहमी ईि-शर्ट असललेी वेशभूर्षा.. 

अगदी पिरखूि िाहणार् यालाही आिल्यातल्या सभ्यतेवर बोर् ठेवायची संधी िीरव कोणाला 

द्यायचा िाही. 

 

चारचौघात असतािा आिल्या शांत संयमी स्वभावािे समोरच्यांची मि हजंकणारा. 

आजूबाजूच्या बर् याचशा पवर्षयांवर बारीक लक्ष ठेवणारा. अवांतर वाचि करणारा. या 

सवयींमुळेच आवश्यक ती माहीती संग्रहीत करूि वेळप्रसंगी इतरांसमोर ती मांडणारा. उत्तम 

वकृ्तत्व, हजरजबाबी, फावल्या वेळात पलखाण करणे, चारोळ्या तर अगदी ओठांवरूि वाहात 

असल्यासारख ेकरायचा. 

 

अस े अिेक छंद त्यािे जोिासले होते. िण ह े सवट गुण गरज असेल पतथेच आपण 

आवश्यक पततक्याच माणसांसमोर तो दाखवायचा. िपवि व्यक्तींसाठी पमतभार्षी असणारा तो 

क्वपचतच स्वतःला व्यक्त करायचा. 

 

िण आज अचािक त्याचे काय पबिसले. आधीच कधी िाही ती दारू ढोसललेी.. 

त्यामुळे त्याचे त्यालाच भाि िव्हते. बाकीची सवट पमत्रमंडळी याचं िपहल्यांदाच असल ंरूि िाहत 

होती. कोणाच्या कल्ििेतसुद्धा अस ंवागू ि शकणारा िीरव.. सवाांच्या चेहर् यावर प्रश्नाथटक भाव 

होते. फक्त दोि व्यक्ती सोडूि. एक अमेय… समोरच उभा होता. अि् दसुरा सागर.. िवरदवे. 
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आिल्या पमत्राला जाऊि थांबवाव े अस े अमेयच्या मिात आले. िण िीरवचा हा 

अवतार िाहुि त्यालाही वार्ले येऊ द ेसवट बाहरे. तेवढंच िीरवचं िुरणारं मि शांत होईल. 

आिला पमत्र आतूि दकती तुर्लाय ह ेप्रत्यक्ष आज अमेयला ददसत होतं. दसुर् या बाजूला सागरही 

शांतिण ेसवटकाही िाहत होता. िण जाऊि ते थांबवावं इतकं धाडस त्याच्यात िव्हतं. 

 

आपण पियतीिुढे हतबल िालेला िीरव तुफाि िाचत होता.. स्रॅ्पमिा सिंत आलेला.. 

श्वास भरललेा.. थकलले ंशरीर.. आपण लागललेी धाि… िाचत िाचतच आयुष्य सिंाव ंअस ं

मिोमि िीरवला वार्ल…ं 

 

िीरव थंड िडू लागला तसं इतरांिी िुन्हा काही िालेच िाही अश्या आपवभाटवात 

िाचायला सुरूवात केली. अमेयिे धावत िुढ ेजाऊि िीरवला सावरल.े त्याला घेऊि जवळच 

असलले्या आिल्या घरी आला. िीरवला घरी िोिवूि अमेय िुन्हा लग्नमडंिात आला. सागरच्या 

लग्नाची सवट जबाबदारी अथाटतच अमेय आपण िीरव वर होती. म्हणूिच िीरव इथ ेअश्या अवस्थेत 

असतािाही अमेयला िाईलाजािे त्याला सोडूि जावे लागल.े 

 

िीरव अधटवर् शदु्धीतच होता. डोळे बंद िाल.े. िण तो जागाच होता.. हलकेस ेकाही 

आठवत…. 

 

अलगद डोळ्यांच्या िािण्याची उघडिाि िाली त्याच्या… िडल्या जागेवरूिच 

पखडकीच्या बाहरेचा चंद्र ददसला. गदट काळ्या अंधाराला तेवढाच त्या चंद्रकलेचा आधार होता. 
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िीरव शदु्धीवर येऊ लागला. तरीही उठूि बसण्याची तसदी ि घेता तो तसाच िडूि राहीला.. 

पखडकीबाहरेच्या चंद्राचा गोळा हळूहळू मोठा होऊ लागला… िीरवला त्यात सवट भूतकाळ आठव ू

लागला.. खरा िीरव.. मतै्री.. प्रेम.. हार.. सगळं काही.. 

 

‘िण ह ेपियपतच्या मिात िव्हतंच. तो शापित िव्हताच.. अह.ं. इतर सगळ्या बाबींत 

असेलही तो कमिपशबी. िण प्रेम.. ते तर पमळाल्यात जमा होतं. तरीही हातातोंडाशी आलेला 

घास पिघूि गेला. िण यावेळी िपशब िाही तो स्वतःच जबाबदार होता.. का पियतीिेच ह ेसवट 

त्याच्याकडूि घडवूि आणले होते?’ 

भूतकाळाची सुरूवात अगदी िूवीिासूि िाली.. अि् िीरवच्या डोळ्यांच्या कडा 

िाणावत अशू्र घरंगळत उशीवर िसरू लागल.े. 
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शाळेतल ंिपहल ंप्रमे 

 

 

अमेयच्या घरी अधटवर् शदु्धीत िोिलेल्या िीरवला भूतकाळात डोकावतािा सवटप्रथम 

शाळा आठवली. दहावीचं वर्षट सिंायला अजूि चार महीिे बाकी होते. 

 

“िीरव, तू डान्समध्ये भाग घेतला आहसे िा..? िार्टिर भेर्ली का..? अजूि शोधली 

िाहीस तर मघेिा आह.े. ती शोभूि ददसले तुला.” गीता वगाटच्या बाहरे उभी राहूि िीरवला 

हलक्या आवाजात सांगत होती. 

 

आतमध्ये सर पशकवत होते, िण िीरव आपण गीता फळ्यावर िाव आल्याची पशक्षा 

म्हणूि वगाटबाहरे होते. 

 

“िाही, मी फक्त िाव ददलेय िण अजूि बाकी गोष्टी िक्की िाहीत.. म्हणजे मी कोणाला 

पवचारले िाही तसे. मघेिा तयार होईल का िण..? पतला आवडते का शाळेतल्या फंक्शि मध्य े

डान्स करायला..? िीरव. 

 

ककंचीतसे हसत गीता बोलू लागली.. “अरे मघेिा एका िायावर तयार होईल..” 
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“असं का..! अगं िण एका िायावर डान्स करायची काय गरज आह.े. दोन्ही िायांचा 

उियोग व्हायला हवा की..” पमपश्कलिण ेहसत िीरव म्हणाला. 

 

“जोक मारू िकोस उगीच, तशी सांगायची िध्दत असत.े आपण पतिेच मला तुझ्याशी 

बोलायला सांपगतले.” लर्क्या रागात गीता. 

 

“काय डान्ससाठी यायचं आह ेम्हणूि पतला..?” िीरव. 

 

“हो, िण फक्त तेवढंच िाही रे.. िीरव, तू पतला िाही समजूि घेतलसं कधी.. ती 

केव्हाचीच प्रेमात िडलेय तुझ्या. तुला िाही कळत का ती समोर येते तेव्हा. कधी जाणणार तू ह.े 

आपण त्यात ती पवचारायचंही धाडस िाही करत.” गीतािे मुळ मदु्दाच सादर केला. 

 

“काय बोलतेस… िण मला या सगळ्याची काहीच कल्ििा िव्हती.. अगं ती एवढी 

चांगली मैत्रीण मािी. कधीच कशी िाही बोलली याबद्दल.” िीरव थोडासा गोंधळतच म्हणाला. 

 

“मुली कधी प्रिोज करतात का रे मंद.. तुला िको का कळायला पतच्या मिातलं.” 

गीता. 

 



शापित राजिुत्र  पिलेश देसाई 

“ठीक आह ेमी बोलतो पतच्याशी.” मिात फूर्ललेा लाडू गीतासमोर ि दाखवता िीरव 

आवंढा पगळत म्हणाला. 

 

“बरं मग लवकर उत्तर सांग मला, पतला कळवाव ंलागेल.” गीता वगाटतूि जाणार् या 

सरांकड ेिाहत हळूच िीरवला म्हणाली. 

 

“अगं मी प्रत्यक्ष भेरू्ि सांगतोच की पतला..” िीरव अजूिही स्वतःमध्येच हरवला 

होता. 

 

“ठठकेय.. मी सांगायचे काम केल ंबाकी तुम्ही िाहूि घ्या..” गीता. 

 

वगाटत आल्याआल्याच िीरविं पतच्याकड े पतरक्या िजरेचा कर्ाक्ष र्ाकला. इकड े

गीतािे अगोदरच पतला डोळा मारूि खुणावले होते. िीरवशी िजरािजर होताच लाजूि मेघिािं 

िुस्तकात माि खुिसली. पतला िाहत िाहतच िीरव त्याच्या जागेवर जाऊि बसला. हुश्श.. आता 

जरा हायस ेवार्ल ेत्याला. 

 

गीताचे शब्द िुन्हा आठव ू लागल.े गालावर िकळत खळी उमरू् लागली. अलगद 

मोरपिस ंअंगावरूि दफरू लागली अि् त्या मोरिीसांच्या स्िशाटिे रोम रोम बहरू लागले. त्या 

क्षणाला िीरव हर्षाटवला. 
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‘कुणीतरी आिल्या प्रेमात आह ेआपण मी मूखट एवढंही समजू शकत िाही. िण कस े

अि् कधी िाल ंअसले. िाले तेव्हा िाल ेआता तर आिल्याला कळाले, ह ेही िस ेथोडके..? िुन्हा 

त्याची िजर मेघिा कड ेगेली. त्याच्याकडचे िाहत होती ती.. 

 

यावेळी िुस्तकात डोकं खुिसायची वेळ िीरवची होती. तोही तसा लाजाळूचं होता. 

 

शाळा सुरू्ि घरी आला तरी िीरवच्या मिातले प्रेमतरंग तसेच बागडत होते. मान्य 

आह ेकी अगोदर असलं काही मिात आलंच िव्हतं त्याच्या. िण समोरूि आलेला मलुीचा प्रिोज 

आपण त्यातूि पमळणारा अलौदकक आिंद सोळाव्या वर्षाटतल्या कोवळ्या मिासाठी वेगळाच 

असतो. 

 

त्यात मेघिा म्हणजे शाळेतल्या मोजक्याच आकर्षटक मलुींिैकी एक. ददसायला सुंदर, 

घारे डोळे, दोि वेण्या, ददसण्यात इतर मुलींिेक्षा जराशी िाजूक. िण बोलायला लागली तर 

तीची बडबड थांबायचीच िाही. छोर्ीशी बाहुलीच जण.ू तीच हसण ं रुसण ं सगळेच िीरविे 

अिुभवललें. अगदी ज्यूपिअर केजीिासूिचे ते पमत्र होते. 

 

‘िण आता सुबोधचं काय?’ िीरवला सुबोध आठवला आपण सकाळची शाळेतली 

मोरिीस ंर्ोचायला लागली. एवढ्या वेळात त्याचं काही लक्षातच िाही आलं. अख्खख्खया शाळेला 

माहीत होते की सुबोध मेघिाच्या दकती मागे लागलाय ते. आपण त्यात अजूि भर म्हणजे सुबोध 
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िीरवचा खास पमत्र. िुढ ेकाय करायचे या पवचारांत बरीच काथ्याकुर् करूि शेवर्ी त्यािे ठरवल े

की जे िपशबात असले तसंच होऊ द्यायचे. 

 

आता ह े रोजचंच िाल ं होतं. त्यांचं एकमेकांकड े िाहणं, लाजणं, एकमकेांिा वही 

िुस्तक िास करण.ं एक गोष्ट बदलललेी होती. त्यांचं बोलणं कमी िाल ंहोतं. िूवी िाही त्या 

पवर्षयांवर मिमोकळेिणािे बोलणारे ते आजकाल एकमकेांशी समोरच्याचा अंदाज घेऊिच 

बोलत होते. 

 

डान्सची तयारी जोरात चालू होती. मेघिा आपण िीरव खरंच क्युर् किल ददसत होते. 

डान्ससाठी शाळा सुर्ल्यावर एक तास त्यांिा थांबावे लागत होते. िण दोघेही या गोष्टीसाठी 

मिातूि खुश होते. तेवढाच एक तासाचा सहवास त्यांच्यासाठी सुखावूि र्ाकणारा होता. 

 

िीरवही िकळत मेघिाच्या जवळ येऊ लागला होता. आिल ेपतच्याशी बोलणे, भेर्ण;े 

शाळा सगळं काही कधीच संि ूिय ेअस ेमिोमि त्याला वार्त होते. पतच्यावर कपवताही केल्या 

िण सुबोधमुळे त्या द्यायचा प्रयत्न िाही केला. िपहल्या प्रेमाच्या पितळ भाविांचा पवलक्षण आिंद 

त्याला येऊ लागला होता. त्यावेळी शाळा सरु्ल्यावर बाहरे कुठं भेर्ण्याचा पवचारही कुणाला 

यायचा िाही. म्हणूि मग शाळेतच काय ते सुख अिुभवायचं. बाकी डोळ्यांत आता सदा मेघिाच 

असल्यामुळे रात्रीची स्वप्ांिाही जागा िव्हती. 
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मोजूि अकरा ददवस िाले, मेघिा आपण िीरवचा डान्स बसवूि िूणट होतच आला 

होता. आपण बाराव्या ददवशी वगटपशपक्षकेिी जाहीर केल ेकी या वर्षीचा कायटक्रम रद्द करण्यात 

आला आह.े शाळेशी संबधंीत कुण्या बड्या व्यक्तीचा अकस्मात मृत्य ूिाला होता. आपण अश्या 

िठरपस्थतीत कायटक्रम करणे उपचत िव्हते. 

 

ते ऐकताच िीरवच्या चेहर् यावर त्रापसक भाव उमर्ल.े अस ंकस ंअचािक सगळं रद्द 

होऊ शकत..? आताच कुठे प्रेमाचा गुलकंद चाखण्याचे ददवस आलले.े मेघिाही हताश होऊि 

त्याच्याकड ेिाहू लागली. िण त्यांच्या हातात काहीच िव्हते. रोज पमळणारा एक तासही हरवूि 

गेला होता. िण अजूिही िीरव वा मेघिािे स्वतःला व्यक्त केले िव्हते. िीरविे मेघिाला तर 

अजूि जाणवूही ददलं िव्हत की तो सुद्धा पतच्या प्रेमात आह.े 

 

एखाद्याचं आयुष्य सखुमय करण्यासाठी जगातल्या सगळ्याच चांगल्या शक्ती दकतीही 

एकत्र येऊि प्रयत्न करू लागल्या, तरी शापित व्यक्तींसाठी त्यांचा शािच िुरेसा असतो सगळ्या 

आयुष्याची वाताहत करण्यासाठी. तोच त्यांचा सखा असतो.. आजन्म.. त्यातूि सुर्का िाही. 

 

िीरवच्या आयुष्यात तर ही िुसतीच सरुूवात िाली होती. इतक्या ददवसांतल्या 

सुखावरती एका क्षणात दःुखािे कडी केली होती. आता मेघिासोबत आिंदाचे क्षण अिुभवणे थोड े

अवघड होऊि बसल ेहोते. 
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“बरं िाल ंयार.. तुमचा डान्स रद्द िाला.. मला तर वार्लले ेतू तुझ्या वहीणीशीच लग्न 

करतोयस की काय ? .. शाळेतल्या मधल्या सटु्टीत सुबोध िीरवकड ेजाऊि म्हणाला . 

 

“सुबोध, मला त्याबद्दलच तुझ्याशी जरा बोलायचं होतं.” ..िीरव. 

 

“अरे.. मग बोलिा.. यार तुला सांगतो जीव जळायचा, तू आपण ती सोबत जायचास 

तेव्हा.. मिच लागायचं िाही वगाटत तुम्ही डान्स प्रॅक्र्ीसला गेल्यावर..” सबुोध. 

 

िालं… जे काय भपवष्य होतं ते िीरवला कळूि चुकलं. इथ ेआता उगाचचा पत्रकोि 

करूि गंुता वाढवण ंबरोबर िव्हते; ह ेही एव्हािा िीरवला उमगले होते. सुबोधशी पिखळ मैत्री 

असल्यािे त्यात खडा र्ाकणे िीरवला जमल ेिसते. 

 

“बोल िा.. काय िाले?.. काय बोलायचे होते. सबुोधि ेिुन्हा जोर दऊेि पवचारले. 

 

“तु खरंच प्रेम करतोस का मेघिावर..? िीरव. 

 

“बस काय िीर् या… कधीिासूिचं प्रेम आह ेआिल ंपतच्यावर. प्रिोज िण केला िण 

िाही बोलतेय. खुि समजावले पतला उत्तर तेच असतं पतचं. तरी मी हार माििार िाही. लग्न 
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करेि तर पतच्याशीच. िपहल ंप्रेम आह ेरे माि ंती. एक ददवस कंर्ाळूि तरी हो बोललेच ती.” .. 

सुबोध. 

 

“ठीक आह”े, इतकंच बोलूि िीरव पतथूि पिघाला. 

 

त्याददवशी शाळा सुर्ल्यावर िीरवला ब्युर्ी दक्वि िुजासोबत घरी जातािा सवाांिी 

िाहीले. खरंतर िुजा म्हर्ल े की सगळ्यांच्या िजरा पतच्यावरच असायच्या. मलु ं पतच्या 

अदाकारीवर ददवाणी िाली होती आपण मलुी ईष्यिेे पतच्याकड ेिाहायच्या. पतच्यासोबत िीरवचे 

असणे मग शाळेत िसरायला वेळ लागला िाही. आपण त्याहूि महत्वाचं म्हणजे िुजा मेघिाचीही 

मैत्रीण होती. सुबोध आपण मेघिाच्या सरे्ींगचा प्रयत्न िुजाच करत होती. 

 

दसुर् या ददवशी शाळेत बोभार्ा िाला की, िीरविे िुजाला प्रिोज केला. 
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‘प्रमे’ दक ‘मतै्री’? 

 

 

“काय….? शदु्धीवर आहसे का..?” मघेिािे गीताला रागातच पवचारल.े 

 

गीतािे शाळेत आल्याआल्याच कालचा वृत्तांत मघेिाला सांपगतला तसा मेघिाचा 

िारा चढला होता. ‘िीरव, तेही िुजासोबत.. कसं शक्य आह ेह?े दोघेही दोि र्ोकाची माणसं.. 

आपण िीरविी िुजाला प्रिोज करण ेहचे िेमकं मेघिाला रूचलं िव्हतं. 

 

यामागचं सत्य काय याची शहापिशा करण ेआता मेघिासाठी पिकडीचे होते. सरळ 

जाऊि पतिे िुजाला गाठले आपण कालच्या प्रकाराबद्दल पवचारले. िुजािे कोणतेही आढेवेढ ेि 

घेता स्िष्टच सांपगतले, “हो गं.., मलािण अििेपक्षत होतं ह ेत्याचं प्रिोज करणं. िण मी तर िाही 

म्हर्ल े त्याला. माझ्या र्ाईिचा िाही गं तो. आपण मला माहीत िाही का गं.. तो तुला दकती 

आवडतो ते..! माि ंउत्तर ऐकूि कसल ंतोंड िाल ंहोतं माहीत आह ेका त्याचं.” िुजािे जाणीविूवटक 

ह ेसवट मघेिाला सांगतािा आिल्या चेहर् यावरती खट्याळिणाचे भाव आणले होते. 

 

आपण त्याचा व्हायचा तो िठरणाम मेघिावर िाला. पतच्यासमोर िीरवचा पबच्चारा 

चेहरा येऊ लागला होता. पे्रमात ठुकरावलेल्या िीरवबद्दल पतच्या मिात अजूिच सहािुभूती वारू् 

लागली. 
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कसंिा.. एखाद्या व्यक्तीच्या प्रेमात असतािा आिल्या मिात त्याला आिलंस ंकरूि 

घेण्याची सुप्त इच्छा असते. त्याच व्यक्तीिे मग आिल्याला कळत िकळत ददलेला त्रासही क्षलु्लक 

वारू् लागतो, आपण त्यािुढंही जाऊि त्या व्यक्तीला इतर कोणी ददललेा त्रास मात्र आिल्याला 

जाणव ूलागतो. प्रेमाच्या िठरभारे्षत ही बाब प्रकर्षाटिे येते. 

 

िकळत िीरविे आिल्याला िकार ददलाय. िुजाकडूि प्रेमात पमळालले्या िकारािे 

िीरवची अवस्थाही माझ्यासारखी िको व्हायला. मेघिाच्या मिात राहूि राहूि हचे पवचार येत 

होते. िीरव आिल्यािासिू लांब जातोय ह ेददसत असूिही त्याला होऊ शकणार् या प्रेमभंगाच्या 

वेदिा मेघिाला जाणव ूलागल्या होत्या. 

 

“काय गं, कुठे हरवलीस?” िुजाच्या प्रश्नािं मेघिा भािावर आली. 

 

“िाही गं.. असंच थोड.ं” मेघिाचं प्रत्यतु्तर. 

 

“ऐक िा.. उदया सधं्याकाळी येणार आहसे िा माझ्या घरी. मािा वाढददवस आह.े 

आिल्या शाळेतली बरेचशी मुल ंयेणार आहते.” िजुािे अगदी हट्टािेच मेघिाला यायला सांपगतले. 

 

“सगळे येणार आहते तर येईिच मी. घरी सांगेि तसं. िण दकती वाजता..? मघेिािे 

पवचारले. 
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“सात वाजता तू सुबोधच्या घराजवळ येऊि थांब.. मी येते तुम्हाला घ्यायला.. ” 

िुजाच्या वाढददवसाला बोलावण्यामागचा मपतताथट मेघिािे चर्कि ओळखला. िण तसं ि 

दाखवता पतिं यायचं कबूल केल.ं 

 

मेघिािंही इकड े आिला वेगळाच प्लाि आखला. पतला माहीत होतं की िुजा 

आिल्याला सुबोधपवर्षयीच समजावण्याचा प्रयत्न करणार. तरीही मघेिा सुबोधच्या घरी 

येण्यासाठी तयार िाली होती. 

 

दसुर् या ददवशी संध्याकाळी साडसेहाच्या सुमारास मेघिा िीरवच्या दरवाज्यात उभी 

होती. 

 

“िीरव, चल आिल्याला लौकर पिघायचं आह.े” ..मेघिा. 

 

“अगं िण कुणीकड.ं.? िीरविे पवचारले. 

 

“िाही सांपगतले तर येणार िाहीस का तू..? माझ्यावर पवश्वास िाही का तुला..? 

जराश्या रागातच मेघिािे उत्तर ददले. “ठीक आह ेबाबा पचडू िकोस..” असं बोलूि िीरव चप्िल 

घालूि पिघ ूलागला. 
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दोघेही एकमेकांशी ि बोलताच चालत होते. खरंतर बोलण्यासारख ंखुि काही होतं 

दोघांकड.े िण शब्द ओठाचंी साथ दते िव्हते. ज्युपियर केजी िासूिची मतै्री.. तेव्हा तर मैत्री काय 

असत ेह ेही त्यांिा माहीत िव्हते. तरी त्यािंी एकमकेांसाठी केलेल्या छोट्या छोट्या गोष्टी अजूिही 

लक्षात होत्या त्यांच्या. 

 

पतच्या मिावर तर याचंच अपधराज्य होतं अगदी अगोदरिासूि. मतै्रीचं रूिांतर कधी 

प्रेमात िाल ंह ेपतचं पतलाच कळल ंिव्हतं. आपण आता तर ते प्रेम इतकं िठरिक्व िालले ंकी स्वाथट, 

ईर्षाट यािलीकड ेजाऊि समजू लागल ंहोतं. 

 

सात वाजायच्या सुमारास दोघेही सुबोधच्या घराजवळ िोहोचले. पतथ ेअगोदरच 

उिपस्थत असलले्या िुजािे िीरवच्याही येण्यावर आश्चयट व्यक्त केले. कुठल्याही पवर्षयाला मग 

गोल गोल ि दफरवता मघेिािे सवाांसमक्ष थेर् मदु्द्द्याला हात घातला. 

 

“िुजा, मला माहीत आह े तू फक्त तूझ्या वाढददवसापिपमत्त मला इथे िाही 

बोलावलेल…े”… मेघिा शांतिणे म्हणाली. 

 

समोर उभ ेअसललेे सुबोध आपण िीरव गिचूि सगळं ऐकत होते. 

 

” बरं, तुला जर माहीतच आह ेतर मग प्रॉब्लेम काय आह ेमघेिा.. आज ही गोष्ट आिण 

पक्लयरच करूया. काय कमी आह ेगं सुबोध मध्य?े” “खरं प्रेम करतो तो तुझ्यावर.. तुझ्या इतक्या 
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िकारांिी जर दसुरा कोणी असता तर कधीच बाजूला िाला असता..” िुजा अिुभवी व्यक्तीसारखी 

मेघिाला समजावत होती. 

 

सबुोध डोळ्यात िाणी आणिू चुिचाि होणारा प्रकार ऐकत होता. 

 

आपण िीरव… 

 

िीरवला समोर फक्त मघेिा ददसत होती. िाजूकशी बाहुली… या बाहुलीला आिल ं

करावं अस ंखुि मिात आल ंत्याच्या. दकती छाि होईल िा.. आमच्या म्हातारिणी आठवण्यासाठी 

फक्त आमचं तारूण्यच िसले.. तर आमचं पिरागस बालिणही असेल.. शाळेच्या 

सुरूवातीिासूिच्या ददवसांतलं. आजियांतचा मघेिासोबतचा प्रवास दकती छाि घडला… पतिं 

मैत्रीिूवटक ददललेी ग्रीर्ींग्स अजूिही किार्ात आहते.. कस ंकधीच मिात िाही आलं माझ्या की 

आमचं िातं मैत्रीिलीकडचं आह ेकी मिात अगोदरिासूिच पतला गृहीत धरल ंहोतं…. असो आता 

तरी व्यक्त व्हाव ंपतच्यािुढ.े. 

 

िीरव मिातले पवचार थांबवत िुजा आपण मेघिाचं सभंार्षण ऐकू लागला. 

 

िुजािे जमेल त्या तर् हिेे मेघिाला समजावण्याचा िूणट प्रयत्न केला होता. जोडीला 

सुबोधिेही आिलं मि मोकळं केलं होतं. तो त्याच्या पवचारांवर ठाम होता. सवट ऐकूि मेघिाच्या 

चेहर् यावरूि तरी असं वार्त होतं की ती सदु्धा सहमत होत आह ेत्यांच्याशी. 



शापित राजिुत्र  पिलेश देसाई 

 

“बघ मघेिा.. प्रेम त्याच्यावर करावं जो आिल्यावर प्रमे करतो….,” िुजािे 

आिल्याकडूि शेवर्चं सापंगतले. 

 

“खरंच िुजा, तू म्हणतेस ते खरंच आह.े. मला िर्लंय तुि ं म्हणण ंआपण सुबोधचं 

माझ्यावरचं प्रेम..” मघेिा उत्तरली. 

 

मेघिाचं उत्तर ऐकूि िीरवच्या काळजात धस्स िालं. ते शब्द ह्रदयाची पचरफाड 

करायला िरेुस ेहोते. िीरव डोळ्यांत येणारी आसव ंथांबवण्याच्या वायफळ प्रयत्न करू लागला. 

सुदवैािं ते पतघं आिल्या चचेमध्येच व्यस्त होते. त्यामुळे आसव ंिुसतािा कोणी िाहू शकल ंिाही. 

 

मेघिा िुढ ं बोल ू लागली.. “सुबोध, मािा होकार तू अगदी या क्षणािासूि समजू 

शकतोस.. िण तरीही मला थोडा वेळ द.े सध्याची माझ्या मिाची िठरपस्थती पततकीशी चांगली 

िाही..” 

 

“तुला अगदी हवा पततका वेळ घे.. मी तसहंी तुिी वार् िाहतच आह.े आपण तुझ्यावर 

कसलाही दबाव र्ाकूि मला ह े प्रेम िाही पमळवायचं. अगं तुला िाहताक्षणीच तुझ्या प्रेमात 

िडलेला मी. तू भेर्शील या एका आशेवरच आह े..” ….सुबोध. 
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सुबोधच्या उत्तरािं पजतकी मेघिा खुश िाली पततकाच िीरव गोंधळूि गेला. साला 

सुबोध एकदा जरी काही चुकीचं बोलला असता तर प्रश्नच पमर्ला असता. िण हा प्रत्येकवेळी 

मेघिाच्या पवर्षयात सेन्र्ी होतोय म्हणजे िक्कीच हा पतच्या प्रमेात वेडा िालाय. पमत्र की प्रेम या 

पिधामिपस्थतीत अडकलेला िीरव कोणत्याही एका मतावर ठाम होत िव्हता. दोलायमाि 

पस्थतीतलं िारड ंप्रत्येकाच्या िव्यािव्या खलुाशािुसार कधी पमत्राकड ंतर कधी प्रमेाकड ंिकुत 

होतं. 

 

“ओके ठीक आह ेमग.. थकॅ्स..” अस ेबोलूि मेघिा िुजाकड ेवळली. 

 

“िुजा.., प्रेम त्याच्यावर करावं जो आिल्यावर प्रमे करतो खरं िा..?” मघेिा. 

 

“हो अगदी खरं, मी खुि खुश आह ेशेवर्ी तू आपण सुबोध एकत्र आलात..” िुजा. 

 

“मग िीरवबद्दल काय पवचार आह ेतुिा…?” मेघिा. 

 

मघािासूिच्या चचाटसत्रात या एका प्रश्नािे भयाण शांतता िसरली. 

 

मेघिाचा डाव िीरवच्या लक्षात आला.. अि् जराही वेळ ि दवडता त्याचा हात 

िुजाच्या हातात गेला.. ही कृती िीरविे जाणूि केली की िकळत एक प्रपतदक्रया म्हणूि घडली ह े
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खुद्द िीरवला कधीच कळाले िाही. िुजाही िुरती बावरली.. आपण सुबोधला यांचं िेमकं काय 

चाललंय हचे उमगत िव्हतं… 

 

“माझ्याबद्दल काय पवचार असणार आह ेपहचा. आम्ही तर अगोदरच एगेंज्ड आहोत..” 

िीरव चेहर् यावर हास्य आणत आपण िुजाचा हात हलकाचा दाबत म्हणाला. 

 

“हो िा.. म.ई.. मी िा.ं. काल सधं्याकाळीच िीरवला भेरू्ि होकार कळवला.. 

राहवलंच िाही गं बाई मला, शेवर्ी ‘प्रेम त्याच्यावर करावं जो आिल्यावर प्रेम करतो….हो िा?’ 

िुजािं कसंबस ंवेळ मारायचं काम केलं. 

 

या पतच्या स्िष्टीकरणावर चौघ ेहस ुलागले. 

 

“चला घरी पिघू आता.. अगं िुजा तुिा वाढददवस..?” मघेिािं िर्कि आठवल्या 

सरशी पवचारलं. 

 

“वाढददवस..? ते काय असतं..” म्हणत िुजा हस ुलागली तशी सुबोधिंही पतला साथ 

ददली. 

 

“खोर्ारड.े. िाि लागेल तुला.. ” खोट्या रागात मेघिा म्हणाली. 
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“अरे.. दकसीको उसका प्यार पमलाके दिेा िुण्य का काम होता ह!ै” िुजािेही 

लव्हगुरूच्या थार्ात आिल्या कामपगरीचं कौतुक करूि घेतलं. 

 

साधारण एक तासाच्या चचाटसत्राला िूणटपवराम लागूि चौघ े पिघाल.े मेघिाला 

सोडायला सुबोध सोबत गेला. इकड ेिुजा आपण िीरव हळूहळू चालत होते. िुजाचं घर जवळच 

होतं. बोलता बोलता िुजािे िीरवच्या प्रसंगावधाचं कौतुक केल.ं िीरविेही िुजाचे अगदी 

िरवाच्या भेर्ीिासूि ते आताियांतच्या पतच्या अॅक्र्ींगबद्दल आभार मािले. 

 

िीरवचं िुजाला प्रिोज करणं, पतचा िकार, शाळेतला बोभार्ा ह े सवट त्यांच्यात 

अगोदरच ठरलले ंहोतं. िण मघेिा थोडी स्मार्ट पिघाल्यामुळे त्या िकाराला ऐिवेळेस होकारात 

बदलावं लागलं होतं. 

 

“िीरव.. आता िुढ ेकाय आपण दकती ददवस…?” िुजा. 

 

“दहावी संिायला चारच महीिे उरलेत तोवर ह ेिार्क करू.. िंतर आिल्या वार्ा 

वेगळ्याच होतील िा. तोियांत त्यांचही प्रेम फुलले..” िीरवचं बोलण ंसिंता संिता दोघेही हस ू

लागल.े 
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“िुजा, आिली वार् आताच वेगळी िाली की गं..” िुजाच्या घराकड ेबोर् दाखवत 

िीरव म्हणाला. 

 

“हो िा.. चल बाय, थॅक्स…” िुजा. 

 

“बाय.. थॅक यु…” िीरव. 

 

िुजाला सोडूि पिघालेल्या िीरवची िावलं आता ििािि िडू लागली.. कसलसंं ओि ं

मिावर असल्यासारख.ं. काहीतरी हक्काचं हरवल्यासारखं.. रस्त्यावर ददसणारे माणसांचे चेहरे 

काहीसे उमटर् काहीसे त्रापसक ददसत होते. कुत्रेही एकमेकांवर भुंकत राग व्यक्त करत होते. मिातल ं

दःुख सभोवतालच्या सवटच िजार् यावर हावी होऊ लागलेल.ं रात्रीच्या अधंारातलं र्िोरं चांदण ं

आज पततकंस ंखास ददसत िव्हते. आकाशातला चंद्र स्िष्ट ददसत होता… 

 

िण त्याचा चंद्र.. दसुर् या कोणाबरोबर तरी होता. हो िालं प्रेम पतच्यावरती िण पतचं 

आिल्यावरचं प्रेम कळाल्यािंतर. पमत्र तर अगोदरिासूिच पतच्यावर प्रेम करत होता. िरीपस्थती 

सगळी कळूि वळलीही होती. िण तरीही धाडस िाल ंिाही त्याचं, पमत्राच्या स्वप्ाआड यायचं.. 

 

पतलाही दखुावणं सिशले चुकीचंच होतं िण उद्या ‘मैत्री की प्रेम’ या प्रश्नाला उत्तर 

दतेािा जगातलं सवाटत सुंदर िातंच जिायचं होतं.. 
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त्याचं शाळेतलं िपहल ंप्रमे सरुू होण्याआधीच सिंलं…. 

 

‘प्रेम’ दक ‘मैत्री’ यावर आिलं काय उत्तर असले..? िीरविे खरंच योग्य केलं का? 
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प्रमे फक्त एकदाच होत ंका..? 

कदापचत शेवर्चं प्रेम भरेे्ियांत हा प्रवास चालुच असतो. 

 

 

िुकत्याच दहावीच्या िरीक्षा संिल्या होत्या. उन्हाळ्याच्या सुट्टीत पमत्रमैपत्रणी गावी 

जायच्या तयारीत होती. तोही जायचा दरवर्षी अगदी ि चुकता. िण यावर्षी कुणास ठाऊक मि 

तयार होत िव्हतं त्याचं. गावाकडच्या िदीत मारलेल्या डूबक्या, िाडावर चढूि चोरूि खाल्लले े

आंब,े शेतातल्या जपमिीत पिकवत घातलले ेफणस, घरातली गाय सगळं खुि आठवत होतं. िण 

मि इथूि पिघायला तयार िव्हतं. 

 

अजूिही तो मेघिाच्या आठवणींत होता. गेले चार महीिे खुि अवघड गेलेल.े इतके 

ददवस तर मघेिाचा चेहरा डोळ्यांसमोरूि घालवण्यासाठी अभ्यासात िोकूि ददल ंहोतं. त्या 

िठरपस्थतीत खरंतर अजुटिाची एकाग्रताच हवी होती, आपण िीरविे अभ्यासावरूि आिल ंपचत्त 

जराही ढळू ददल ंिव्हतं. 

 

िण आता सटु्टी लागली आपण एकरं् मि िुन्हा खायला उठल.ं चार मपहन्यांिूवी जे 

काही घडल ंहोतं त्यातली आिली बाजू त्यािं कोणािुढंही मांडली िाही. आपण बहुतेक तेच त्याला 

आतल्या आत खात होतं. 
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आज संध्याकाळीही असंच िाल.ं. घरात जशी ददी गाणी चालू िाली.. अगदी 

मिातल्या जखमांच्या वदेिा असह्य होऊि िीरव बाहरे चालू लागला. 

 

कुठं जायचंय? काय? कशासाठी?, कसलाच ित्ता िाही. िाऊले िेतील पतथं जाऊ 

लागला तो. आपण चालता चालता त्याच्या शाळेचं िर्ांगण आले. जवळच्याच एका िायरीवर 

फतकल मांडूि िीरव बसला. अगदी काही क्षणातच तो मेघिाच्या आठवणींत गंुग िाला. 

सभोवतालचं सगळं पवसरूि.. 

 

दरू पक्षतीजावर मावळत्या सूयाटची लाली िसरली होती. िर्ांगणात छोट्या मोठ्या 

गु्रििे मुल ंखेळत होती. शाळेचं िर्ांगण िेहमी खलु ंअसल्यािे कुणीही पतथं येऊ शकत होतं. एका 

कोिर् यात तीि-चार मुली गप्िा मारत होत्या. सवटजण आिािल्या दपुियेत खुश ददसत होते. 

 

मग आिणचं दःुखी का..? छ्या.. यािेक्षा आिल्याला कळालंच िसतं तर बरं िाल ं

िसतं का..? िको तो त्रास उगाचचा.. ‘जग मलेा िर मैं अकेला..’ अशी अवस्था िाली आह ेमािी.. 

ती पवसरली असले का मला.. की सुबोधसोबत खशु असले ती.. 

 

हुश्श.. िाल ंते जाऊ द.े. पवसरेि मी पतला.. अवघड असं काहीच िाही त्यात.. 
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िीरवच्या मिात सुमारे तासभर तरी अशीच कालवाकालव चालू होती. स्वाभापवक 

प्रपतदक्रयेप्रमाणे त्याचे हात उठल ेिकळत आलेल ेअशू्र िसुण्यासाठी.. आपण.. डाव्या बाजूला िजर 

गेली. दोघांची िजरािजर व्हायला एकच वेळ साधूि आली होती. 

 

ती.. थोड्याच अंतरावर बसली होती. शभु्र रंगाचा ड्रसे, मािेियांतचे केस त्यांिा 

साजेसा गोलसर चेहरा, हातात दफकर् गुलाबी रंगाचा रूमाल.. अि् डोळ्यांतूि वाहणार् या 

गंगायमिुा.. त्याच्या शाळेत तर िव्हती ती िण एवढं िक्की की आसिासच कुठेतरी राहत असावी. 

 

दोि ददी.. एकमेकांकड े िाहूिही ि िाहील्यासारख ं करणारे.. दोिवेळा िजरेची 

दवेाणघेवाण िाल्यावर िीरविंच ककंचीतशी स्माईल ददली. पतिंही हलकस ं हसूि प्रपतदक्रया 

ददली. आिण दोघेही एकाच िावेतल ेप्रवासी आहोत ह ेकळायला वेळ िाही लागला त्यांिा. 

 

थोड्याच वेळात ते दोघ ंएकमेकांशेजारी होते. खरंतर एखाद्याशी ओळख िसतािा 

एकमेकांशी बोलण ेकुणीही र्ाळतेच. िण दोघांिीही एकमेकांिा रडतािा िाहील ेहोते. आपण हीच 

एक िाळ होती जी त्यांिा एकमेकांशी बोलायला भाग िाडत होती. 

 

पतिं सांगायला सुरूवात केली.. सोिल िाव होतं पतचं. िकळत िालेल ंप्रेम.. तात्िुरतं 

आकर्षटण.. प्रेमभंग.. आपण त्यातिं आललें िैराश्य.. सवटकाही ती हमसूि हमसूि सांगत होती. 

िीरविे पतला शांत व्हायला सांगतले. 
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मेघिा जाण्याच्या दःुखािे िीरवमध्येही कमालीचा बदल िाला होता. अचािक वयात 

आलेल्या मुलाप्रमाण ेत्याच्यातला समंजसिणा वाढलेला. त्यािं िठरपस्थती िीर् हाताळत पतला 

शांत केल.ं 

 

“या अिुभवातुि काही पशकायचं आह ेकी असंच रडायचं आह?े” – िीरव. 

 

त्याच्या बोलण्यातला रोख उमगुि पतचं रडणं थाबंलं. 

 

“तु का रडत होतास..?” – सोिलिं त्यालाही बोलतं करण्याचा प्रयत्न केला. 

 

“मी कुठे रडत होतो..?” िीरव. 

 

“मी िाहीलेय तुि ेडोळे.. आता िाकारू िकोस.. रडला तर रडला त्यात काय..?” 

सोिललाही ऊत्सुकता लागली होती त्याची कहािी ऐकण्याची. 

 

“ह ेबघ, पजच्यासाठी मी रडत होतो तीचे पवचार मी मघाशीच मागे सोडले आहते. 

आपण हा यािुढ ेअसल्या िंिर्मध्ये मी िडणारच िाही. त्यामुळे सांगूि काय उियोग िाही.” 

िीरविं एका दमात सगळे सांपगतले. 
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“बरं बाबा.. जाऊ द.े. थकॅ्स तुझ्याशी बोलूि छाि वार्ले. फ्रें डस्..? ..सोिलिे मैत्रीचा 

हात िुढ ेकेला. 

 

“फ्रें डस..” िीरविेही त्याचं्या मैत्रीवर पशक्कामोतटब केल.े 

 

घरी जातािा रोज पतथंच सात वाजता भरे्ायचं ठरवूि दोघ े पिघाले. त्यावेळी 

कॉलेजच्या मलुांकडहेी क्वपचतच मोबाईल असायचे. मग यांची तर िुकतीच कुठे शाळा संिललेी. 

िण मैत्रीत रोज थोडासा वेळ तरी द्यायचा ह ेिक्की करूि ते दोघ ंघराकड ेमागटस्थ िाल.े 

 

दसुर् या ददवसािासूि ते रोज पतथेच भेरू् लागले. आकर्षटण असं काही िव्हतं फक्त 

एकरे्िणा दरू करण्यासाठीची ओढ होती ती. आपण िीरविे तर अगोदरच स्िष्ट केलं होतं की 

त्याला असल्या िंिर्मध्य ेिुन्हा िडायचे िाही. 

 

त्यांच रोजचं एकमेकांिा भेर्णं वाढलं होतं. अजूितरी या िात्याला त्यांिी मैत्रीचंच 

िाव ददल ंहोतं. िण खरंच ही मैत्री होती की िकळत फुलत चाललले ं त्यांच्यातलं पे्रम.. याचा 

अंदाज दोघांिाही अजूि आला िव्हता. 

 

सोिलिेही याच्याबरोबरच दहावीची िरीक्षा ददली होती. फक्त त्या दोघांच्या शाळा 

वेगवेगळ्या होत्या. सटु्टीतले दोि महीिे खुि छाि चालल ेहोते. त्यांच भरे्णं, बोलणं यातूिच ते 

समोरच्याला समजूि घते होते. िात्यातला िाकळ्या हळूवारिण ेखुल ूलागल्या होत्या. 
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‘खरंच ही फक्त मैत्री आह ेकी त्यािल्याड आिल ेिाते सरकलेय..’ िीरव आपण सोिल 

दोघांिाही हा प्रश्न िडू लागला होता. 

 

आपण एक ददवस सोिल आलीच िाही.. तासभर वार् िाहीली िीरविे. बचेैि िालेला 

तो सारखा चहुबाजूला िाहत होता. कुठूिही येईल ती अचािक. िण िाहीच आली ती. का? काय 

िाले असेल? ती ठीक तर असेल िा? प्रश्नांची सरबत्ती िीरवच्या डोक्यात सुरू िाली. 

 

पतचं घर तर माहीत होत त्याला िण कधी घरी गेला िव्हता पतच्या. तरी ठरवलंच 

त्यािं आता जाऊि िाहायला हव ंिेमके आज ती का िाही आली. 

 

िीरव साधारणिण ेिंधराव्या पमपिर्ाला पतच्या घराजवळ िोहोचला. 

 

सोिलच्या चाळीत पतच्या घरािाशी िोहोचताच बाहरे चारिाच चांगल्या 

किड्यातली माणस ंगप्िा मारतािा त्यािे िाहीली. घरात बायकांची लगबग ददसत होती. पतथंच 

घुर्मळत िीरव त्या ंमाणसांच बोलण ंकाि र्वकारूि ऐकायला लागला. 

 

“मुलगी खरंच छाि आह,े बघ ुआता मामाला सिू म्हणूि आवडते का..! – एकजण 

म्हणाला आपण बाकीचे त्याच्या म्हणण्याला दजुोरा दऊे लागले. 
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आता ह ेऐकूि िीरवच्या िायाखालची जपमि सरकायचीच बाकी होती. 

 

तडक पतथूि पिघायला तो मागे वळाला तसे सोिल वरच्या खोलीच्या िायर् या उतरत 

खाली येतािा ददसली. मोरिीसी साडीत पतचे रूि अपधकच खलुूि ददसत होते. मािेवर रूळलले्या 

पतच्या छोट्या केसांिी पतच्या सौंदयाटत आणखीिच भर िडत होती. 

 

सोिलचीही िजर िीरववर िडली अि् त्याला िाहताच एक क्षण ती गांगरली.. आपण 

ती खाली उतरूि काही बोलायला जाणार तेवढ्यात पतला ददसल ंकी िीरविे रागातच पतच्या 

चाळीतूि िाय बाहरे र्ाकला होता. 

 

मि खट्रू् िाललें त्याचं िण काही पवचार डोक्यात आणायचाच िाही असा चंग बांधुि 

घरी येऊि ठर्व्ही िाहत बसला. इकड े सोिलही कावरीबावरी िाली होती त्याला आिल्या 

घराजवळ आललेा िाहूि. काहीतरी सांगायचं होतं पतला िण तो आला तसाच पिघूि गेला 

पतथूि.. काहीही ि बोलता.. 

 

कदापचत हीच तर त्यांची शेवर्ची भेर् िसेल िा…? 
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पस्थतप्रज्ञ 

 

 

िीरव त्या रात्री जेवलाच िाही. घरी आईला काहीबाही कारण सांगूि तो िोिला. 

िोि कसली येत होती.. तरीही या कुशीवरूि त्या कुशीवर वळावळी चालूच होती त्याची. 

संध्याकाळचा प्रसंग आठवला.. सोिल समोर आली. कसली गोड ददसत होती ती. 

 

पतच्या मोरिीसी साडीवरचं लालसर धाग्यांतल ंिक्षीकाम. बॉब कर् केसामंुळे पतच्या 

सौंदयाटला चारचांद लागले होते. काही पवपशष्ट मलुींिाच शोभतो बॉब कर्. खाली उतरतािा एका 

हातात पतिे िकडलेल ंिदराचं र्ोक. दसुर् या हातािं साडी जपमिीला लागू िय ेम्हणूि िकडलले्या 

िीर्याट.. 

 

‘िीर्याट…!’ मलािण पमत्र िीर्याटच बोलतात. हा िीर्याटिण लोळायचा बाकी आह े

आता जपमिीवर.. त्याला अलगद िकडायचा पवचार िाही आला का पतला..? 

 

‘आपण आताच तर कुठे पहची दहावी िाली आह.े एवढी काय घाई िडलीय घरच्यािंा 

पतच्या लग्नाची..? अहो अजूि पिकाल िण लागला िाही.. इतक्या कमी वयात कस ंकाय लग्न 

लावू शकतात ह?े’ ..िीरवच्या मिात पवचारांचं काहूर माजलेल.ं 
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दसुरा ददवस त्याच पववचंिेत पिघूि चालला होता. सधं्याकाळ िाली आपण त्याची 

िावलं आिोआि शाळेच्या िर्ांगणाकड ेवळली. िेहमीच्या जागेवर तो जाऊि बसला. थोड्याच 

वेळात सोिलही आली. आपण त्याच्या बाजूला बसूि स्माईल ददल.ं िीरविं पतच्याकड ेिाहील.ं 

 

“अपभिंदि..” ..तुर्क्या स्वरात िीरव. 

 

“कश्याबद्दल..” गोंधळललेी सोिल. 

 

“तुि ं लग्न ठरलेय िा.. काल तुला िाहायला आलेल े िा घरी.. यावळेी िीरवच्या 

आवाजात थोडा रुक्षिणा आला. 

 

ह ेऐकल ंआपण सोिल हसत सरु्ली… “काय रे तु…” मधेच आलले ंहस ुदाबत ती 

आणखीिच खळखळूि हसली. “अरे माझ्या ताईला िाहायला आल े होते ते… मंद..च.. 

आहसे..अगदी..” तीचे हसता हसता मोडके शब्द िीरवच्या कािावर िडल.े 

 

“माि ंवय आह ेका लग्नाचं? तू िण िा..” सोिलचं हस ूआताकुठे जरा कमी होऊ लागल ं

होतं. 
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एवढ्या वेळात फुगलेल्या िीरवच्या चेहर् यातील हवा ते ऐकूि भस्सकि पिघुि गेली. 

खपजल होऊि त्यािं िजर खाली केली आपण गालावर छािशी खळी उमर्ली. 

 

“एक पमपिरं्.. तुला राग आलेला का? एवढा पचडलेलास म्हणजे..?” पतिं पवचारलं. 

 

“िाही गं.. तू मला काही सांपगतले िाहीस असं डोक्यात येऊि वाईर् वार्ले फक्त.. 

बाकी काही िाही…” िीरव. 

 

“खरंच की अजूि काही…तुझ्या मिातही माझ्यासारखंच काही चाललेय का?” सोिल. 

एव्हािा पतच्या डोळ्यांत एक वेगळीच चमक आली होती. िीरवही पतच्याकडचे िाहत होता. 

अि् पतचे बदललले ेभाव त्याच्या लक्षात येत होते. 

 

“िाही ह ं म्हणजे तू तर अगोदरच िूणटपवराम दऊेि सांपगतलेयस की तू िंिर्मध्य े

िडणार िाहीयस… मग मला काही पवचारण्यासाठी तू जागाच िाही ठेवलीस… सोिल अजूि 

खुलासा करूि बोल ूलागली. 

 

िीरवला पतचा इशारा कळला.. “अगं तस ंिाही, ते मािं दोि मपहन्यांिूवीचं मत 

होतं… आपण मी िंिर्बद्दल म्हणालो होतो.. तू थोडी िंिर् आहसे…. तू मला आवडू लागली… 

आपण बोलता बोलता िीरव गप्ि िाला. 
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सोिललाही ऐकायचं होतं िुढचं.. िण तीही गप्ि राहीली. पतला त्याचा स्वभाव 

माहीत होता. थोडावेळ कुणीच काही बोलले िाही. दोघांच्या िजरा जपमिीकड े होत्या अि् 

चेहर् यावर मोजकंच हस.ू 

 

घरी पिघायची वेळ िाली तशी पतिं सभोवताली िजर दफरवली. साडसेात वाजल े

होते.. अंधारािं एव्हािा सभोवतालचं सगळं आिल्या कुशीत घेतलं होतं. शाळेच्या िर्ांगणात 

तुरळकच मुल ेहोती. कोणाचंही लक्ष िव्हतं इकड ेयांच्याकड…े 

 

“मलाही तू खुि आवडतोस…. अगदी दोि सेकंदामध्ये ह े वाक्य संिवूि सोिलिे 

िीरवच्या गालावर चंुबि घेतल ेअि् िळत सुर्ली. 

 

काय िाल ेह ेसमजायलाच िीरवचे िुढचे चार सकंेद गेल.े मिात उसळणार् या लार्ांची 

अवखळ खळखळ… अि् तरीही तो शांत सागरासारखा.. पतला िळतािा िाहत… गालांत 

हसत… 

 

प्रेमाच्या कळीिं खुलायला सुरूवात केली होती. आिल ंिातं दोघांिीही मान्य केल ं

होतं. 
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आता त्यांचं भेर्ण ं औिचारीक राहील ं िव्हतं. रोज बाजूला बसतािा हात हातात 

असायचे. स्िशाटतूि प्रेम व्यक्त केलं जायचे िण िैपतकता सांभाळूि. तो स्िशट फक्त हातावर 

दफरणार् या बोर्ांतूि जाणवावा असा. त्यात उगाचच वेळेआधी केल ंजाणारं आगाऊिण िव्हतं. 

 

डोळ्यांत स्वपे् असायची… जगण्याची.. एकमकेांसोबत.. 

 

िुढचं पशक्षण, कॉलेज कसं करायचं; कुठे करायचं.. भरे्ायची जागा आता बदलायला 

हवी, या अि् असल्या अिेक पवर्षयांवर चचाट व्हायची. 

 

िाहता िाहता ददवस भरूटकि उडूि गेले. दहावीचा पिकाल लागला. दोघंही फस्र्ट 

क्लास मध्ये िास िाले. एकाच कॉलेजमध्ये प्रवेश पमळण्यासाठी मागट आता अपधकच सलुभ िाला 

होता. सगळं अगदी मिासारखं घडत होतं त्यांच्या. मिसोक्त आता ती दोघ ंबाहरेही भेरू् शकत 

होते, कारण आसिास घरािासूि जवळ असे कोणतेही कॉलेज िव्हते. 

 

“उद्या सवट घरातल्यांसोबत गावी दवेदशटिासाठी जायचं आह.े., ताईच्या लग्नासंबधंी 

बोलणी करायला बाबाही पतथूिच बाजूच्या गावी जाणार आहते..” सोिल म्हणाली. 

 

“िरत कधी येणार..? पतकडचा फोि िंबर आह ेका?” िीरविं काळजीतच पवचारलं. 
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“अरे हो बाबा… चार ददवसांत लगेच येणार आहोत. अजूि काही लग्नाचे ठरल ेिाही 

पतच्या.. आपण माि ंअॅडपमशि िण करायचं आह ेिा..? आपण हो, गावच्या घरी फोि िाही.. िण 

तू काळजी करू िको.. मी पतथं कुणाचा हात धरूि िळूि जाणार िाही…” सोिलच्या बोलण्यात 

खोडकरिणा होता. 

 

“ठीक आह ेगं.. असंच आठवण आली तर काहीतरी मागट असावा बोलण्याचा म्हणूि 

पवचारले मी..” िीरव अजूिही हचंताग्रस्त अवस्थेत होता. 

 

“िको रे रे्न्शि घेऊ.. मी लगेच िरत येईि. आपण काळजी घे स्वतःची.” सोिललाही 

थोड ंवाईर् वार्त होतं. 

 

“ओके.. गाडी सधं्याकाळची असेल िा.ं. मग दिुारी येशील भरे्ायला..?” िीरविे 

व्याकुळतेिं सवाल केला. 

 

“दकती प्रेम करतोस माझ्यावर.. चार ददवसिण िाही पिघत वार्तेय तुला..” पतचे 

डोळे भरूि आले. “उद्या सकाळीच काकांकड ेजाणार आहोत, पतथूि मग त्यांच्या कारि ेगावी 

जाणार..” सोिल. 

 

“अच्छा अस ं आह े होय.. ठीक आह े जावा िीर्.. आपण आठवणीत ठेवा आम्हा 

गरीबाला..” िीरविं खळेकर वातावरणपिर्मटती करण्याचा प्रयत्न केला. 
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तीही खुदकि हसली. त्याचा हात घट्ट िकडत अलपवदा करूि गेली.. 

 

दोघांचंही पितांत प्रेम होतं एकमेकांवर. त्याचाच भाग म्हणूि की काय दसुर् या ददवशी 

रात्री िोिलेल्या िीरवच्या स्वप्ात ती आली. तशी बर् याचदा िीरवच्या रात्री पतिं जागवलले्या. 

िण या स्वप्ात पतचं प्रेम जरा जास्तच ओसंडू िाहत होतं… 

 

‘शाळेच्या िर्ांगणातल्या िायर् यांवर सोिल मोरिीसी साडी िेसूि बसली होती. 

पतच्या मांडीवर डोकं ठेविू िीरव शांत िहुडला होता. त्याच्या इवल्याश्या केसांवर दफरणारे तीचे 

हात जण ूत्याच्या कधीकाळच्या दःुखावर फंुकर मारत होते.’ 

 

कसलासा आवाज िाला अि् त्याची तंद्री भंग िावली. सोिलही चर्कि गायब िाली 

आपण त्याचं डोकं िायर् यांवर आिर्ल.ं त्यािे डोळे उघडूि िाहील ं तर उशी तशीच होती 

डोक्याखाली. घरातलंच कोणीतरी उठलं होतं वार्त ेअसा पवचार करूि िीरव िुन्हा िोिी गेला. 

 

चार ददवस-आठ ददवस गेले, सोिलच्या घरी िंधरा ते वीस चकरा िाल्या िीरवच्या, 

िण घर बंदच होते. पतच्या आसिास कोणी ओळखीचे िण राहत िव्हते. महीिा गेला. ि राहवूि 

िीरविे सोिलच्या शेजारी सहज म्हणूि पवचारले. 
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“अरे, त्यांच्या गाडीचा अिघात िाला गावी जातािा.. िवार, त्यांच्या पमसेस, मोठी 

मुलगी गंभीर दखुाितीतूि वाचल ेिण त्यांची लहाि मुलगी सोिल आपण िवारांचे भाऊ दगावले.” 

शेजारी खंत करत म्हणाला. 

 

िुढेही काहीतरी सांगत होता शेजारी.. सोिल खुि चांगली होती का कायतरी… 

 

िण ते ि ऐकण्याइतित काि बधीर िाले होते िीरवचे. अस ंवार्त होतं की कुणीतरी 

घण घेऊि आलरू्ि िालरू्ि तो दोन्ही कािांवर मारला होता. त्यामुळंच सगळं सुन्न होत 

चालललें… 

 

ढासळलेल्या बरुूजासारखं कोसळूि जावं अस ं क्षणभर वार्लं त्याला. अगदी 

क्षणभरच.. दसुर् या घडीला आईवडील आठवल.े सहा महीन्यातला हा दसुरा आघात िचवायचा 

होता.. 

 

अि् तो मिात दार्लेल्या सगळ्या भाविांवर अंकुश ठेवूि पस्थतप्रज्ञतेिे चालत 

राहीला..  

सोिलच्या गोड आठवणींत.. 
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शवेर्च्या वळणावर… 

 

 

सोिलच्या आठवणी सोबत घेऊि िीरविे आयुष्याची वार्चाल चाल ूठेवली. कॉलेज, 

घर करत करत अवघे सहा महीिे िाल े असतील तोच िीरवच्या बाबांिा आजारािं घेरल.ं 

घरातला कताट िरुूर्ष अथंरूणाला पखळल्यािं जबाबदारी िीरवकड ेआिसूकच आली.. ककंबहुिा 

त्यािं ती घेतली. आईिं लाख समजावल ंकी ती काही काम करूि घर सांभाळेल.. िण आईचं 

जगण ंत्यािं िाहीलं होतं. या वयात पतला हालअिेष्टा करू दणे ेत्याला िर्णारं िव्हतं. 

 

अवघ्या सहा महीन्यातच कॉलेजला रामराम ठोकूि लहािश्या गॅरेजमध्ये मॅकेपिकची 

िोकरी ित्करली त्यािं.. दहावीत फस्र्ट क्लास मध्ये िास िाललेा तो. एक वरे्ष पतथं काम केलं. 

पतथूि मग एका सायबरमध्ये कंप्युर्र असेंब्लींगच काम करू लागला. आता िैसेही चांगले पमळू 

लागले होते. मधल्या काळात पवशेर्ष असं काहीच घडलं िाही. फक्त दहावीिंतरचा एक वर्षट गॅि 

सोडूि िीरविं बारावीची िरीक्षा ददली अि् िासही िाला. 

 

घरची िरीपस्थती िीरव कमावता िाल्यािासूि हळूहळू सुधारत चालललेी. 

लहािििणािासूिच हात आखडता घ्यायची सवय त्यािे स्वतःला लावली होती. आईवडीलांिी 

त्यांच्या िरीिे आिल्या पशक्षणासाठी प्रयत्न केल ेहोते ह ेतो जाणूि होता. आईवडीलांकडूि एक 

गोष्ट मात्र त्याला हवीहवीशी अशी भेर्ली होती ते म्हणजे स्वातंत्र्य ककंवा त्याची प्रायव्हसी. 
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िण या स्वातंत्र्याचा िीरविे कधी गैरफायदा घणे्याचा प्रयत्न केला िाही. िा कधी 

वाईर् संगतीशी जुळवूि घेतले, िा कुठली वाईर् सवय लावूि घेतली. भूतकाळाच्या जखमांमुळे 

कधी कोणत्या मलुीला आसिास दफरकूही ददल ंिव्हतं त्यािं. 

 

िीरवचं मि कधीच कुणािुढ ंमोकळं िाल ंिाही. मिातल्या दरूवरच्या अडगळीतल्या 

कोिर् यात त्यािं त्याची दःुख साचवूि ठेवली होती. दःुख फक्त मेघिा ककंवा सोिलिुरतीच 

मयाटददत िव्हती. त्यािंतरही खुिश्या खस्ता खालल्या होत्या त्यािं. कामात सवटस्व िोकूि दणेारा 

िीरव, िण शे्रय कुणी दसुरंच घेऊि जायचं. सोिलवर त्यािं पलहीलले्या कपवतांची वही टे्रि मध्ये 

हरवली तेव्हा हळहळललेा िीरव. अि् त्याहूि त्रासदायक म्हणजे त्याच कपवता वर्षटभरात 

वेगवेगळ्या वृत्तित्रात त्यािं वाचल्या कुणा दसुर् याच्याच िावािं. 

 

बाहरेच्या जगात िडल्यावर िालले ेजीवाभावाचे मोजूि दोिच पमत्र. एक अमेय.. 

दसुरा सागर. दोघेही िीरवहूि वयािे मोठे. अमये िाच वर्षाांिी तर सागर तीि वर्षाांिी. वयातल ं

अंतर बाजूला ठेवूि मिं जुळली आपण ह ेपतघं एकत्र आले. 

 

चार वरे्ष एकमेकांचे ऑदफस सुर्ल्यािंतर रोजचे एक दोि तास एकमेकांच्या संगतीत 

घालवत. यादरम्याि िीरविे मुक्त पवद्यािीठातूि आिल ंपशक्षण िूणट केलं. 

 

पतघांमधली अतूर् मतै्री बर् यािैकी बहरत चालली होती. पशवाय राहायलाही पतघे 

एकमेकांिासूि िंधरा पमपिर्ांच्या अंतरावर होते. मग सटु्टीच्या ददवशीही एकमेकांकड ेजाणेयेण े
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व्हायचे. पतघांचेही पवचार जवळिास सारखेच.. सकारात्मक दपृष्टकोि ठेवूि जगायचे अि् िडले 

त्याला मदपतचा हात द्यायचे. बाकी आिलं संध्याकाळचं मौजमस्ती करत घरी यायचं चक्र चाल ू

होतं. मतभेद िालेच कधी तरी ते िाच पमपिर्ांच्या वर कधी ठर्कूि िाही त्यांिी. तसा पियमच 

होता त्यांच्यात. 

 

त्यांच्यात वयािे मोठा असललेा अमेय स्मार्ट आपण अॅक्र्ीव्ह होता. अमये जे मिात 

तेच बाहरे अश्या स्वभावाचा होता. सागर लाजाळू आपण राहणीमाि साधे ठेवूि असायचा. जशी 

हुक्की येईल तसा सागरच्या स्वभावात बदल व्हायचा. िीरवच्या स्वभावातल्या वेगवेगळ्या छर्ा 

अमेयिं ठर्िल्या होत्या. आिल्याच पवचारांत हरवलेल्या िीरवला त्यािं बर् याचदा िाहीलं होतं. 

 

एक ददवस सायंकाळी गप्िा मारत असतािा सागर म्हणाला.. “आिल्याला रपववारी 

एका ठठकाणी जायचं आह.े” 

 

“कुणीकड.े.” अमेयिं कुतूहलािे पवचारल.े 

 

“अरे, माि ंअवघड आह,े रपववारी मला घरी थाबंण ेगरजेचे आह.े.” त्याला मध्येच 

तोडत िीरव म्हणाला. 

 

“मला काही माहीत िाही यायचंय तर यायचंय… तुम्हांला वहीिी िसंत आली िाहीजे 

िा यार… मगच मी पवचार करतो लग्नाचा..” सागर. 
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सागरच्या घरूि त्याला मुलगी िाहण्यासाठी जायची कल्ििा ददली होती. त्याचे 

वडील, काका आपण तो जाणार होते िण सागरला अमेय आपण िीरवचीही सोबत हवी होती. 

आिल्या वयाचं कुणीतरी पतथं हव,ं तेवढाच आधार.. 

 

सागरच्या लग्नाचं ऐकताच िीरव आपण अमेय दोघ ंखुश िाले. “चला मग आजची 

िाणीिुरी सागरकडूि..” िीरविं घोपर्षत केलं आपण अमेय चर्कि उभा राहूि तयार िाला. 

िाणीिुरी तीघांचीही जीव की प्राण… पवर्षय पिघताच पतघे िाणीिुरीच्या गाडीकड ेपिघाले. 

 

हो िाही करता करता िीरविे कसंबस ंसागरला आिल्या ि येण्याबद्दल समजावलं. 

सागरही चेहरा िाडूि तयार िाला. अमेय, सागर, त्याचे बाबा, काका रपववारचा कायटक्रम 

आर्ोिूि आले. चार-िाच ददवस या पतघांिाही फारसं भेर्ता आलं िव्हतं. 

 

येणार् या रपववारी सागरि ं अमेय आपण िीरवला खास आमंपत्रत केल ं होतं बाहरे 

जेवणासाठी.. आपण स्िेशली आिल्या होणार् या बायकोला भरे्वण्यासाठी. 

 

रपववारी एका जवळच्याच हॉरे्लमध्ये दिुारी एकच्या सुमारास अमेय आपण सागर 

बसल ेहोते. चेहर् यावरचा घाम िसुत िीरविंही हॉरे्लमध्य ेप्रवेश केला. आल्याआल्याच िपहल ं

वॉशरूम गाठूि ताजातवािा होऊि पमत्रांशेजारी जाऊि बसला. 
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“काय कुठूि आली स्वारी…” अमेयिे पवचारले. 

 

“काही िाही रे.. सकाळिासूि बाहरे काम ं होती तीच संिवूि आलोय.” िीरव 

थकलले्या स्वरात म्हणाला. 

 

“बस्स कर आता जरा.. दकती िैसा छाितोय. माि ंठरल ंआता बघा जमविू स्वतःचिण 

कुठंतरी.” सागर िीरवला छेडायला लागला. 

 

“अरे गाढवांिो.. इथ े तुमचा मोठा भाऊ राहीलाय बाजूला आपण तुम्ही आिल्याच 

लग्नाचं घोड ंिळवताय..” अमेयच्या या कोर्ीवर तीघ ंमिािासूि हसल.े 

 

“ते जाऊ द े िण सागर साल्या गेल्याच आठवड्यात मुलगी िाहीलीस िा.. लगेच 

बोलणीिण िालीत का रे.. भलताच स्िीड धरलायस तू तर..” िीरव. 

 

“िीरव, तुला सांगतो मलुगी बपघतली आपण आवडलीच यार एकदम.. ही 

माझ्यासाठीच बिली आह े असा साक्षात्कारच िाला िा यार. घरी येऊि बाबांिा सापंगतल े

आत्ताच्याआत्ता पतच्या घरी होकार कळवा. ते लोक िपहल ेइथेच राहायचे. सहा-सात वर्षाटिूवी 

मुख्खय शहरािासूि थोड े लांब राहायला गेले. चार ददवसांत पतकडूही ओके िाल.ं आपण हो 

(िीरवकड ेिाहत) उिकार िाले तुमचे की तुम्ही िाही आलात.. (अमेयकड ेवळूि) काय अम्या..? 
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िाहीतर माहीत िडल ेपतिं तुलाच िसंद केलं…” सागरि ंअजूि एक िचं मारला, अमेय आपण 

सागर िुन्हा पखदळायला लागले. 

 

का? कुणास ठावूक? िीरव यावेळी हसला िाही. 

 

“अरे िण वहीिी आहते कुठे..? आिल्याला येऊि अधाट तास िालाय..” अमेयिे 

पवचायल.ं 

 

“पतला मीच अधाट तास उपशरा बोलावलंय रे.. आिल्याला थोड ंबोलायला भरे्ाव ं

म्हणूि.. ” सागर डोळा मारत म्हणाला. 

 

“हो, िाहीतरी आता आिल्याला कुठे रोज िीर् बोलायला भरे्णार म्हणा.. तुला 

लग्नािंतर घर सुर्णारच िाही िा.. ” िीरव. 

 

“एकदम करेक्र्…, तुला सांगतो िीर्याट.. त्या ददवशी िजर हर्त िव्हती सायबांची 

वहीिीवरूि.. र्कामका बघत होता िुसता..” अमयेिेही हसत िीरवला साथ ददली. 
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“बस काय भावा..” लाजलेल्या सागरि ं तोंड जरासं वाकडचं केलं. अि् िुढच्याच 

क्षणाला त्याच्या चेहर् यावर हसु उमर्लं. “वहीिी आली तुमची भावांिो..” त्यािं दबक्या 

आवाजातच िीरव आपण अमेयला सांपगतल.ं 

 

ती आली.. सागर पतला सामोराच बसला होता.. त्यािं हात करूि पतला खुणावलं. 

िीरव आपण अमेय पतला िाठमोरे होते. सागरि ंउभं राहूि पतच्यासाठी असलेली चेअर थोडी 

मागे केली. सागरकड े िाहत ती चेअरजवळ आली तसं सागरि े चेअर हलके िुश करत पतला 

बसण्यास सलुभ केलं. 

 

“मेड फ़ॉर इच ऑदर…” अमेय िुर्िरु्ला.. तस ं िीरवची िजर वर िाली िेमके 

अमेयला पस्मतहास्य दऊेि पतची िजर िीरवकड ेवळली… 

 

दोघ ंएकमेकांिा िाहत अवाक् िाल.े 

 

“फ्रें डस…् मीर् मघेिा.. आपण मेघिा हा अमेय आपण हा िीरव.. सागरिं ओळख करूि 

ददली. 

 

‘मेघिा… तीच ती शाळेतली….’ 
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शवेर्… 

 

 

 

त्या ददवशी हॉर्लमध्य ेिीरवला िाहूि मेघिा खरंतर एक क्षण हरखूि गेली होती.. 

िण दसुर् याच क्षणी पतला जाणीव िाली की त्याचंी भेर्ण्याची वेळ चुकली होती. 

 

कसंबस ं सागर आपण अमेयसमोर बोलतािा त्या दोघांिी अगदी अिोळखीिणाच 

दाखवला. शाळेतलं प्रेम अश्याप्रकारे समोर आल्यािं मेघिाला काही सचेुिासं िालं होतं. त्यात 

सागरला अगोदरच ददलले्या होकाराचा आता पतला िश्चात्ताि होत होता. िण ती तरी काय करू 

शकणार होती.. िाल्या प्रकारात पतची काहीच चुक िव्हती. आपण िुजा-िीरवचं काय िाले असले 

ह ेिण पतला जाणूि घ्यायचे होते. 

 

िीरवच्या मिाची अवस्था तर त्याहूिही वाईर् होती. जे प्रसंग पवसरण्याच्या प्रयत्नात 

तो होता.. तेच आज िुन्हा मेघिाच्या रूिािे समोर आल.े आपण जर आता ती सुबोधसोबत िाहीच 

आह ेतर काय अथट होता शाळेतल्या त्यागाचा.. सबुोध आपण मेघिामध्ये िेमकं िालं तरी काय.. 

आपण आज अचािक सागरसोबत लग्न… िीरवचं मि खायला उठत होतं.. या असल्या बर् याच 

सवालांिी… 

 

एव्हािा हॉरे्लमध्य ेअमयेिे वातावरण बरंच खळेकर बिवल ंहोतं. सागरही मघेिा 

सोबत असल्यािे खुश होता. िीरव आपण मेघिाच्या चेहर् यावरही थोडफंार हास्य होतं. िण ते 
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हास्य कुठेतरी बिावर्ी आह े याची कल्ििा अमयेला आली होती. त्या दोघांिा िपहल्यांदाच 

एकमकेांकड ेिाहतािा अमेयिे िाहील ंहोतं. त्यांच्या चेहर् यावरचे बदलललेे भाव िक्कीच कोड्यात 

र्ाकणार होते.. 

 

लंचिंतर हॉरे्लमधूि बाहरे िडतािा मेघिािेच िुढाकार घेतला आपण सागरला 

म्हणाली.. “मी अमेय आपण िीरवचा िंबर घेतला तर काही हरकत िाही िा..? 

 

“अगं.. यात हरकत असण्यासारख े काय आह.े. उद्या आिल्यात भांडण होऊि मी 

घरातूि बाहरे िडलो तर या दोघांपशवाय कुठे जाणार िाही…” सागरि ंहसतच उत्तर ददल.े 

 

अमेयिेही सागरच्या हसण्यात साथ ददली. आपण िीरविं मिातच मेघिाच्या 

चतुराईचं कौतुक केलं. िंबर शअेर करूि िाल्यावर िीरव आपण अमेय त्याचंा पिरोि घेऊि घरी 

पिघाले. सागरही मेघिाला सोडायला गेला. 

 

अमेय आपण िीरव रस्त्यावर चालत होते. िीरव आिल्या तंद्रीत हरवला होता. अमेय 

त्याचंच पिरीक्षण करत होता. िीरवला सहज म्हणिू पवचारले तर तो सरळ सांगणार िाही याची 

अमेयला खात्री होती. म्हणूिच त्यािं रोखठोक पवचारलं… “मेघिाला तू यािूवीही भेर्ला आहसे 

िा…?  
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िीरविं एक कर्ाक्ष अमयेवर र्ाकला. िण काहीच प्रपतदक्रया ददली िाही. अमेयिं 

िुन्हा जोर ददला.. “कधीतरी मोकळं कर तुिं मि.. आिल्या मैत्रीची काहीच ककंमत िाही का 

तुला..? 

 

अमेयच्या या वाक्यािे शेवर्ी िीरवला बोलतं केल.ं मघेिासोबतच्या आिल्या 

शाळेतल्या आठवणी त्यािं अमेयिुढ ंस्तब्धतेिे मांडल्या. 

 

“त्यािंतर मी पवसरूि गेलो सवट.. आता आयुष्य फक्त शांततेत व्यतीत करायचं ठरवलं 

आह.े कोणी सोडूि गेल्याचा त्रास िाही करूि घ्यायचा मला कधी..” िीरव. 

 

अमेयला िीरवबद्दल वाईर् वार्त होतं िण करण्यासारख ं काहीच िव्हत.ं त्यात 

सागरि ेमेघिापवर्षयीच्या भाविा आधीच मांडल्या असल्याकारणािे त्याच्याशीही काही बोलता 

येण्यासारखं िव्हतं.  

 

िुढ ेकाहीच ि बोलता चालत ते दोघ ंअमेयच्या घराकड ेिोहोचल.े पतथिू अमेयचा 

पिरोि घेऊि िीरवही घरी जायला पिघाला. िण मि मािायला तयार िव्हतं आिसकुच तो 

शाळेच्या िर्ांगणाजवळच आला. िायर् यांवर िेहमीच्याच जागी बसला.  

 

शाळेतले प्रसंग आठवूि त्याला हसायला येऊ लागले. सुबोधशी मैत्री, गीतािे मेघिाची 

केललेी वकीली, लव्हगुरू िुजा… मेघिा.. िकळत त्याच्या गालावर खळी उमर्ली.. आपण सोिल
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… गालावरची खळी िाहीशी िाली.. त्या खळीमुळे िडलेल्या सुरकुत्यावंरिं आसवं घरंगळत 

खाली र्िकू लागली… सकुलले्या ओठांवर त्या आसवांच्या येण्यािं जगण्यातलं खारर्िण 

िीरवला जाणवल.ं  

 

मिात िसतािाही अशू्र िुसल.े. उठला आपण घरी जायला पिघाला. 

 

दोि ददवसांिी मेघिाचा फोि आला.. “िीरव सधं्याकाळी भेर्ायला येशील..?. 

 

िीरवला अिेक्षा होतीच या फोिची. त्याला काही गोष्टींचा ताळमेळ लागत िव्हता. 

आपण या सवाटची उकल होण्यासाठी मेघिाला भरे्णं गरजेचे होतं. 

 

“हो…, तुझ्याइथली जागा सांग मी येतो पतथ.े.” िीरव उत्तरला.  

 

खुश होऊि मेघिािं त्याला ित्ता सांपगतला. ठरल्याप्रमाण ेऑदफसिंतर िीरव मेघिािे 

ददलेल्या ित्त्यािुसार एका हॉरे्लमध्य ेबसला होता. काही वेळातच मघेिा आली. 

 

कॉफीची ऑडटर दऊेि िाल्यावर दोघ ेएकमेकांशी थोड ेसहज होऊि बोलू लागल.े 

 

“कसा आहसे..? लग्न केलसे का..?” मघेिा. 
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“ठीक.., आपण सागरि ेसांपगतले िाही का माि ंलग्न िाही िाल ंते..? िीरविे हसूिच 

उत्तर ददले. िण पतचा चेहरा मात्र सागरचं िाव ऐकूि िडला. 

 

थोड ंथांबूिच पतिे पवचारल.ं.”िुजाचं काय िाल.ं.?” 

 

िीरवच्या मिात आलं की इतक्या वर्षाांिी सांगूि र्ाकाव ंआता मेघिाला की ते फक्त 

िार्क होतं. िण त्यािं मेघिालाच प्रपतप्रश्न केला.. “तुि ंआपण सुबोधचं का िाही जमलं.. कधी 

ब्रेक अि िालं तुमचं.? 

 

मेघिािे एक सुस्कारा सोडला.. 

 

 

“आमचं ब्रेक अि होण्यासाठी अगोदर प्रेम जुळायला तर हव ंहोतं.” मेघिा ककंचीत 

हसत िुढ े बोल ू लागली.. “मी िार्क केल ं होतं तेव्हा िुजािे तुला हो म्हणावं म्हणूि… िंतर 

सुबोधलाही त्या िार्कात सामील करूि घेतल ं होतं… आम्ही फक्त तुमच्यासमोर एकत्र 

असल्याचा आव आणत होतो… आमच्यात प्रेम वगैरे काही िव्हतं…” मघेिािं स्िष्टीकरण केलं. 

 

 

ते ऐकत असतािाच िीरवचे डोळे आश्चयाटिे पवस्फारल.े पतचं बोलण ंिूणट होईियांत 

तो फक्त आ वासूि पतला िाहत होता. शेवर्ी मेघिािेच त्याला भािावर आणले.  
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“बोल काहीतरी, िुजा का सोडूि गेली..?” मघेिािं िुन्हा पवचारल.े. 

 

त्याला बोलायचं होतं की, ‘पतच्या मिात सुबोधपवर्षयीची प्रेमभाविा जागृत 

िाल्याची िाहूि त्यािंही फक्त एक डाव खेळला होता. िण त्याला िुकतंच कळलं होतं की तो डाव 

तेव्हा त्याच्यावरच उलर्ला होता. त्या दोघांिा िठरपस्थतीिे आता आयषु्यात एका वेगळ्याच 

र्प्प्यावर आणूि ठेवले होते. एकीकड ेसागर होता ज्याच्याशी मेघिाचं लग्न ठरललेे. दसुरीकड े

शाळेतली मैत्रीण, पतच्यावरचं िपहल ंप्रेम… 

 

“काही िाही गं थोड ेमतभेद िाल.े.” मघेिािासूि िजर दफरवत िीरव उत्तरला. 

 

“आपण त्यािंतर… कुणी आली असले िा इतक्या वर्षाांत…” मेघिािे माहीती 

काढण्याचा प्रयत्न केला. 

 

“िाही.. मला पततकासा वेळच िाही भेर्ला..” िीरविे यावेळी खरं सांपगतले. 

 

“काय….? तू इतकी वर्ष…े एकर्ा…” मेघिाच्या चेहर् यावरचं गांभीयट स्िष्ट ददस ू

लागलं होतं. “एकदा तरी मला भेर्ायचा प्रयत्न केला असतास.. आिण पमत्र होतो एकमेकांचे.. तू 

तर शाळा सिंल्यावर एकदाही तोंड दाखवल ेिाहीस… िीरव.. कम ऑि यार…” मेघिा आता 

जरा मोकळं होऊिच बोलू लागली. 
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“अगं.. खरंच वेळ िाही भेर्ला.. कुणाचाच पवचार िाही आला.. घरची जबाबदारी 

होती..मग मला इतर कोणत्याही गोष्टीत लक्ष घालूि चालणार िव्हतं.” िीरव अगदी काकूळपतला 

येऊि सांगू लागला. 

 

िाच पमपिरं् शांततेत गेली..  

 

मेघिाच्या डोळ्यांतूि अशू्र वाहू लागल…े “फक्त एकदा िीरव.. एकदा भरूे्ि बोलला 

असतास.. मला पवचारल ंअसतंस… एकदा प्रयत्न केला असतास.. मला शोधण्याचा.. तुझ्यासाठी 

दकतीही वरे्ष थांबायची तयारी होती मािी.. माि ं िपहल ं प्रेम आहसे तू…” मघेिािे मिात 

दार्लेल्या सगळ्या भाविांिा रडतच मोकळी वार् करूि ददली.  

 

पतला सावरण्यासाठी त्याचे हात साहपजकच सरसावले… िण पतच्याियांत िोहचू 

शकल ेिाहीत.. काय वल्गिा आह ेही प्रेमाची…  

 

‘मी सोिलचा असूिही.. पतचा िाही होऊ शकलो.. आपण मघेिाचा िसिूही कायम 

पतचा राहीलो… मी ठरवलं असत ंतर सगळं बदलल ंअसतं.. िण मी खरंच चुकीच्या हतूेिे यातल ं

काही घडवूि िव्हतं आणलं. पियतीिे मला हतबल केल.ं. तेव्हाही… आपण आजही.. िेहमीच..’ 

िीरवचं अंतमटि यावेळी रडू लागलं. 
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स्वतःचे भाव लिवत िीरव बोलू लागला.. “मेघिा.. माझ्या मिात कधी तुझ्याबद्दल 

तसा पवचार िाही आला.. मला माफ कर. मी फक्त तुिा पमत्रच आह…े” 

 

िीरवचे शब्द ऐकूि मेघिाला अशू्र आवरण ंअवघड िाले. पतच्या हुदंक्याचा आवाज 

िीरवच्या काळजावर घाव दऊेि गेला. ती अक्षरशः घाईतच उठली अि् पिघूि गेली.  

 

िीरविे पतला थांबवण्याचा प्रयत्न िाही केला.. ती गेली अि् तीची िाठमोरी आकृती 

तो िजरेत सामावूि ठेवत होता… 

 

िुन्हा ते कधीच भेर्ल ेिाहीत. सागरच्या पविंतीवरही िीरव कधी त्यांच्यासोबत बाहरे 

भेर्ला िाही. काही महीन्यातच सागर आपण मघेिाचे लग्न ठरल.े  

 

 

आज लग्न िाल्यावर वरातीमध्ये िीरविे आयुष्यातले सगळे तणाव बाहरे काढण्याचा 

प्रयत्न केला. रात्री अमेयच्या घरी िोितािा बाहरेचा मोठा होत गेलेला चंद्र िुन्हा आिल्या मूळ 

रूिात येऊ लागला होता… आपण थकलले्या िीरवच्या डोळ्यांत आसव ंजमा होऊ लागली होती

… 
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सहा महीन्यािंतंर…. 

 

 

“आपण साहीत्य संमलेिातील उत्कृष्ट लखेकाचा िरुस्कार जात आह…े…. " 

 

प्रमुख िाहुण्यांिी थोडा िॉज घेतला. इकड ेयाच्या मिात चलपबचल सरुू िाली. डोळे 

बंद, श्वास रोखललेा अि हातांची बोर् एकमेकांत गंुफललेी िव्ह ेिाव ऐकण्यासाठी होत असलेल्या 

पवलंबामूळे अपधकच ताण दऊेि गुरफर्ललेी.  

 

“पचन्मय ऊतेकर…. अपभिंदि” प्रमुख िाहुण.े  

 

त्याच्या बाजूच्याच खुचीत हालचाल िाली अि् पचन्मय िावाची व्यक्ती आिला 

िुरस्कार घेण्यासाठी िुढ े गेली. याच्या खुचीवर दोि एक क्षण पिराशा िसरली. िण पचन्मयिे 

िुरस्कार पस्वकारताच याच्या गुरफर्लले्या हातांिी पखलाडूवृत्तीिे र्ाळ्या वाजवल्या. िुरस्कार 

सोहळा संिताच हा पतथिू बाहरे िडला.  

 

घरी िोहोचेियांत याच्या डोक्यात स्िधेसाठी िाठवलेली कथा होती. ही कथा 

पलहीण्यासाठी कुठेकुठे दफरला होता तो, दकती धडिड केली होती. दकतीतरी पिरपिराळ्या 

स्वभावाच्या माणसांशी प्रत्यक्ष आपण कॉलवर बोलणे केले होते या सवट खर्ार्ोिी फक्त त्यालाच 
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माहीत होत्या. कथा पलहील्यावरही िन्नासदा ती वाचूि, त्यात हव ेतसे बदल करूि घेतल ेहोते. 

तरीही आज आिल्याला िुरस्कार पमळाला िाही याच पववंचिेत तो घरी येऊि िोिी गेला.  

 

दसूर् या ददवशी सकाळी दहा वाजण्याच्या सुमारास िुन्हा तो स्िधाट आयोजकांकडे 

गेला. कालच्या िरुस्कार पवजेत्या कथेची एक कॉिी वाचायला म्हणूि घतेली. साधारण वीस 

पमपिर्ात त्याची कथा वाचूि संिली. घेतललेी कॉिी िुन्हा जमा करूि तो पिघाला. बाहरे 

िाक्यावरच्या र्िरीवर चहा घ्यायच्या पवचारािे थांबला. चहाचे घोर् घेत िुरस्कार पवजेत्या 

लेखकाची कथा आठवायला लागला. “खरंच त्याचे पलखाण माझ्यािेक्षा दकतीतरी िर्ींिी अपधक 

चांगले आह.े” “कुठेतरी मीच कमी िडलो वा माि ेप्रयत्न अिूरे होते.” “माझ्या कथेत स्िष्ट सरळ 

भार्षा होती, त्याच्या पलखाणात अलंकाठरक भारे्षचा प्रभाव होता. “ 

 

मि खट्रू् तर िाललेंच त्याचं. िण उमेद हरला िव्हता तो…  

 

िीरवच्या आयुष्यात अस ेप्रसंग शभंरिकैी शभंरवळेा त्याच्यासोबत घडल ेहोते. अि् 

तो त्या प्रत्येक प्रसंगातील पमळालेल्या अिुभवातूि िवीि काहीतरी पशकण्याची पजद्द बाळगणारा

…  

पिश्चल.. 

पस्थतप्रज्ञ.. 

‘शापित राजिूत्र…’ 
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कस ंवार्ल ंिसु्तक पमत्रािंो?  

फ़ुकर् असल ंतरी दजेदार आह ेिा?  

काही लोकांचा असा समज आह ेकी जे फ़ुकर् पमळतं ते कमी दजाटचं असेल. िण तस ं

िसतं. आिल्याला आिले आईवडील पमळतात िा की ते आिण पवकत घेतो? आपण त्यांचे 

संस्कार? आपण आिला दशे आिलं राष्ट्रीयत्व? अगदी आिल्या आजूबाजूच्या हवेतला 

ऑपक्सजिही फ़ुकर्च पमळतो िा. आपण हा मौल्यवाि मिुष्यजन्मही फ़ुकर्च पमळाला की 

आिल्याला!  

तेव्हा पमत्रांिो जे जे फ़ुकर् ते ते फ़ालतू असा समज असलेल्या लोकांिा एकदा ई 

सापहत्यच्या साइर्वर आणा. ई सापहत्यची िुस्तकं वाचायला द्या. तुम्ही जे िरेाल तेच उगवेल. 

जर तुम्ही समाजात चांगली मलू्य ंिरेाल तर तुम्हालाही या समाजात चांगली वागणूक पमळेल. 

समाज म्हणजे आिणच की. पिदाि आिल्या आजूबाजूचा समाज तरी मलू्यप्रधाि करुया. 

चला तर पमत्रांिो, एक भव्य चळवळ उभारुया. यात प्रत्येकािे आिला सहभाग घेतला 

तर हा बाराकोर्ींचा महाराष्ट्र जगातला सवोत्कृष्ट अपभरुचीिूणट वाचकांचा प्रदशे बिायला वेळ 

लागणार िाही. 

र्ीम ई सापहत्य 

esahity@gmail.com 

www.esahity.com 

एक प्रसन्न अिभुव 
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